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โครงการตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ การส ารวจท ารหัสประจ าต้นไม้ ระบุพิกัด ของต้นไม้ในเขตสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (สสส.) 

2. หลักการและเหตุผล 

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อยู่ภายใต้การด าเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ภายใต้การด าเนินงานตามกรอบการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) ในฐานะที่
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชมีพ้ืนที่ป่าเขตร้อนในความดูแลประมาณ 48,800 ไร่ และเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมใน
การสนองพระราชด าริ เนื่องจากมีพ้ืนที่ส าหรับการศึกษาวิจัยเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาของป่าเขต
ร้อน นิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพ  จึงจ าเป็นส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ ระบุพิกัด ของต้นไม้ในเขต
สถานีฯ เพ่ือเป็นสื่อในการงเรียนรู้ของคณะครูและนักเรียนผ่านทางกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการเรียนรู้ของบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีเข้ามาใช้บริการ
ภายในสถานีฯ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1) เพ่ือสนองพระราชด าริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ภายใต้การด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานตามแผน
แม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

2) เป็นฐานข้อมูลพรรณไม้และสื่อในการเรียนรู้ชนิดพรรณไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ  

4. กลุ่มเป้าหมาย  

คณะครูและนัก เรี ยนที่ เ ข้ ามาใช้บริ การค่ ายวิทยาศาสต ร์ เ พ่ือการอนุ รั กษ์สิ่ งแวดล้อมแล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการเรียนรู้ของบุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีเข้ามาใช้บริการภายในสถานีฯ     

5. หน่วยงานทีร่ับผิดชอบโครงการ  

  สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (สสส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม ตั้งอยู่ที่ 1 หมู่ 9 ต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 

6. พื้นที่ด าเนินการ  
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สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เลขที่ 1 หมู่ 9 ต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
30370  

พิกัด  
https://earth.google.com/web/search/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8

%99%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa
%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0
%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8
%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a+Udom+Sap,+Wang+Nam+Khiao+District,+Nakhon+Ratchasima/@
14.5102491,101.9309624,385.34958951a,1018.93034476d,35y,0h,45t,0r/data=CvcBGswBEsUBCiUw
eDMxMWMwZmExMzE1M2RhYWY6MHhlNzg3YmI5MTU1ZjcyZjBjGXqgul4_BS1AIZBzUeOUe1lAKok
B4Liq4LiW4Liy4LiZ4Li14Lin4Li04LiI4Lix4Lii4Liq4Li04LmI4LiH4LmB4Lin4LiU4Lil4LmJ4Lit4Lih4Liq4Li
w4LmB4LiB4Lij4Liy4LiKIFVkb20gU2FwLCBXYW5nIE5hbSBLaGlhbyBEaXN0cmljdCwgTmFraG9uIFJhd
GNoYXNpbWEYAiABIiYKJAkqx8pAiY8tQBEhp-PCoYktQBkV3vxKiGFZQCGe6b92E2FZQCgC 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2565-2569) 

8. ขอบเขตของโครงการ 

ท าการส ารวจชนิดพรรณไม้ที่มีขนาดใหญ่บริเวณพ้ืนที่ที่มีการให้บริการค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวถนน บริเวณที่ตั้งของสถานีฯ และตามแนวเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
การระบุชนิด ชื่อทางพฤกษศาสตร์ พิกัดทางภูมิศาสตร์ การใช้ประโยชน์ พร้อมจัดท าป้ายสื่ความหมายของแต่ละ
ต้น โดยมีก าหนดจัดท าปีละ 100 ต้น 

9. งบประมาณโครงการปี 2565 

ใช้งบประมาณ “งบรายได้สะแกราช” ของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปีละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) ดังรายละเอียด ดังนี้   

ประเภทงบประมาณ* รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
งบด าเนินการ: ค่าใช้สอย ค่าป้ายแสดงรายละเอียดชนิดพรรณไม้ จ านวน 100 

ป้ายๆ ละ 200 บาท 
20,000 

ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและจัดท าพิกัดแผนที่ต้นไม้  80,000 
การจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้ 100,000 

รวม  200,000 
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หมายเหตุ  *เป็นรายได้นอกงบประมาณท่ีได้จากการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อม
สะแกราช 

10. ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) สนองพระราชด าริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ภายใต้การด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานตาม
แผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

2) มีฐานข้อมูลต้นไม้และป้ายสื่อความรู้ของชนิดพรรณไม้ส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาความหลากชนิดของ
พรรณไม้ 

11. การประเมินผล 

ตรวจสอบฐานข้อมูลพรรณไม้และจ านวนป้ายสื่อความรู้ที่ท าการติดตั้ง 

---------------------------------------------------------------- 



โครงการตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ ธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืช 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พรรณพืชมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ โดยที่พืชมีท่อล าเลียง (vascular plants) เกือบ 4 
แสนชนิดที่ถูกค้นพบ ซึ่งในปี 2558 ได้มีการค้นพบพรรณพืชเพ่ิมเติมจ านวน 2,034 ชนิด จากจ านวนชนิดพืช
ทั้งหมดทั่วโลกมีเพียง 3 หมื่นชนิดเท่านั้น ที่มีการน ามาใช้ประโยชน์ และในจ านวน 1 ใน 4 ของพรรณพืช 
ก าลังถูกคุกคามจากปัจจัยต่าง ๆ ปัจจุบันพืชพรรณหลายชนิดอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ โดยเฉพาะพืชที่
เป็นพันธุ์พ้ืนเมืองอย่างเช่น พืชสมุนไพรและผักพ้ืนบ้านที่ชุมชนรู้จักสรรพคุณประมาณ 1 ,800 ชนิด แต่มีเพียง 
300 ชนิดเท่านั้น ที่มีความต้องการและใช้เป็นวัตถุดิบหมุนเวียน เนื่องจากบางชนิดไม่ใช่พันธุ์การค้าที่ มีการ
ปลูกกันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ต้องการของตลาด ท าให้การปลูกพืชเหล่านี้ลดน้อยลง ประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ปัจจัยของภาวะโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเกิดภัย
พิบัติตามธรรมชาติ เช่น การเกิดน้ าท่วมในประเทศไทยที่ผ่านมา ซึ่งเป็นภัยคุกคามและสุ่มเสี่ยงต่อการสูญเสีย
ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช หากยังไม่มีแนวทางการอนุรักษ์พันธุ์ไว้ 

ดังนั้น โครงการธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืชในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและเก็บรักษา
พันธุกรรมพืชสมุนไพร พืชผักพ้ืนบ้าน และพืชป่าของไทย โดยการจัดตั้ งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช (seed bank) 
การเก็บรักษาพรรณพืชในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) การรักษาพรรณพืชในสภาพหลอดทดลอง (in 
vitro tissue culture) และการสร้างแปลงรวบรวมพันธุ์ (field gene bank) เพ่ือการอนุรักษ์และใช้เป็นแหล่ง
พันธุกรรมส าหรับการปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ต่อไปในอนาคต เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลฐานพันธุกรรมพืช และความ
ร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนงานในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. รวบรวมและเก็บรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพร ผักพ้ืนบ้าน ไม้ผลพ้ืนบ้าน พืชป่า ทั้งในธนาคารเก็บรักษา
เชื้อพันธุ์พืช และในสภาพแปลงปลูกรวบรวมพันธุ์ เพ่ือการอนุรักษ์และใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมส าหรับการ
ปรับปรุงพันธุ์ต่อไปในอนาคต 
2. เพ่ือเป็นเครือข่ายในระดับภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพ่ือวิจัยและพัฒนาด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ด้านการเกษตร 
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
3. เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้กับเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 

 



4. เป้าหมาย 
การจัดการธนาคารเชื้อพันธุ์ รวบรวมและเก็บรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพร พืชผักพ้ืนบ้าน และพืชป่า

ของไทย โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์แหล่งพันธุกรรมส าหรับ
การปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ต่อไปในอนาคต เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงในการจัดเก็บเชื้อพันธุ์และข้อมูลฐาน
พันธุกรรมพืชของประเทศไทย เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายระดับชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และความ
ร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 

6. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานีวิจัยล าตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 พิกัด
https://earth.google.com/web/search/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b
8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2
%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%
b8%87/@14.76765681,101.51423722,280.14267911a,4598.96304972d,35y,115.4924953
9h,0t,0r/data=CigiJgokCWsQjihHEC1AEXxMLpYS-yxAGQSL-0pffFlAIekqzlmhellA 

 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2565-2569) 

 

8. ขอบเขตของโครงการ 
ด าเนินการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืช ณ สถานีวิจัยล าตะคอง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ซึ่ง

ประกอบไปด้วยการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชสมุนไพร พืชผักพ้ืนบ้าน และพืชป่า ทั้งชนิดที่มีการน ามาใช้
ประโยชน์แล้วในปัจจุบัน ชนิดที่มีความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ ชนิดที่มีศักยภาพในการส่งเสริมในอนาคต และ
ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนา เช่น การปรับปรุงพันธุ์ เป็นต้น ทั้งนี้ในรูปแบบในการเก็บรักษา
ได้แก่ การเก็บรักษาในรูปเมล็ด ท่อนพันธุ์ ส่วนขยายพันธุ์ที่ไม่ได้อาศัยเพศ และต้นที่มีชีวิต โดยรูปแบบการเก็บ
รักษาขึ้นอยู่กับปัจจัยความเหมาะสมทางชีววิทยาของชนิดนั้น ๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่าและการมีส่วนร่วมในปกป้องคุ้มครอง อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
 
9. งบประมาณปี 2565  



 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ 

(บาท) 
งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าเช่ารถเดินทาง  

(1,800 บาท x 25 วัน) 
45,000 

 ค่าน้ ามันรถ  
(1,500 บาท x 30 วัน) 

45,000 

 ค่าวัสดุทางการเกษตร 
- ปุ๋ยมูลสตัว ์
- สารเคมีป้องกันและก าจดัวัชพืช 
- อุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม มดี กรรไกรตัดกิ่ง ถัง 

50,000 

 ค่าสารเคมีและวสัดุใช้ในห้องปฏิบัติการ 30,000 

 ค่าจ้างเตรยีมดินและพื้นท่ีปลูกท าแปลงรวบรวมและแปลงทดลอง 30,000 

รวม  200,000  

หมายเหตุ  แหล่งงบประมาณที่ใช้เป็นงบประมาณประจ าปี ท่ีสถานวีิจัยล าตะคองไดร้ับจัดสรร 

 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืชที่เก็บรักษาในห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ จ านวน 50 ตัวอย่าง 
 
11. การประเมินผล   
 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การจัดท าฐานข้อมูลเมล็ดพันธุ์พืชและตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
 

---------------------------------------------------------------- 
 



โครงการตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ ธนาคารเชื้อพันธุกรรมจุลินทรีย์ 

2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบัน การจัดอนุกรมวิธาน (Taxonomy) ของสายพันธุ์จุลินทรีย์มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง หมวดหมู่และ/หรือชื่อสายพันธุ์จุลินทรีย์อาจมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้เป็นปัจจุบัน ประกอบกับ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสายพันธุ์จุลินทรีย์ ได้แก่ ข้อมูลด้านกายภาพ ชีวเคมี ล าดับเบสของยีน (16S rRNA 
gene) และ/หรือข้อมูลจีโนม (Genome) ของแต่ละสายพันธุ์จุลินทรีย์ด้วยเทคนิคประสิทธิภาพสูง (Next 
generation sequencing technique) สามารถน าไปไปพัฒนาต่อยอดได้มาก เช่น การน าข้อมูลระดับจีโนม 
(ยีนต่าง ๆ) อันได้แก่ ข้อมูลเรื่องความสามารถในฆ่าหรือยับยั้งจุลินทรีย์ ความสามารถในการย่อยสลาย
สารประกอบตั้งต้น ความสามารถผลิตสารพิษ ความสามารถในการผลิตยาปฏิชีวนะ และข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือ
คาดการณ์และวางแผนการท าการทดลอง สามารถช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณ ช่วยลดการวิจัยและ
ทดลองในห้องปฏิบัติการได้  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของ
ประเทศใหม ่ตามแนวความคิดประเทศไทย 4.0 บนพื้นฐานเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นไปที่การผลักดันเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตและการแปรรูปวัตถุดิบ
ทางการเกษตร ตลอดจนทรัพยากรชีวภาพที่มีในประเทศให้เป็นผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่มีมูลค่าเพ่ิม 
พอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความสามารถในการแข่งขันควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของประเทศอย่างยั่งยืน  

ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดการเรื่องทรัพยากรชีวภาพอย่างเร่งด่วน ทั้งในส่วน
แสวงหาสายพันธุ์จุลินทรีย์ใหม่ที่มีประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีชีวภาพ การเกษตร อุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม และพัฒนาข้อมูลสายพันธุ์จุลินทรีย์ของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในคลังจุลินทรีย์ที่ได้เก็บรักษาและรวมรวม
จากหลากหลายแหล่งทรัพยากรทางชีวภาพภายในประเทศ อาทิเช่น จากป่าไม้ ภูเขา แม่น้ า ทะเล จากทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย มาเป็นเวลามากกว่า 40 ปี เพ่ือรองรับการศึกษา วิจัยและพัฒนา ของทุกภาคส่วนที่
จะน าจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ ถือเป็นการพัฒนา ทรัพยากรพ้ืนฐานที่ส าคัญของประเทศ เพ่ือผลักดันให้มีการ
วิจัยและพัฒนาเชิงรุก ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศระบบ 4.0  
 
3. วัตถุประสงค์ 

 พัฒนาสายพันธุ์และข้อมูลจุลินทรีย์ทั้งทางด้านกายภาพและชีวเคมี  

 ยกระดับข้อมูลจุลินทรีย์ของศูนย์จุลินทรีย์ด้วยล าดับเบส (16S rRNA gene) และ/หรือ ล าดับจีโนม 
(genome sequence)  

 เพ่ิมสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เชิงพาณิชย์ ด้านการแพทย์เกษตร อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม  



 
4. เป้าหมาย 

 เพ่ิมสายพันธุ์จุลินทรีย์ทีมีประโยชน์เชิงพาณิชย์เข้าคลังจุลินทรีย์เพื่อรองรับการพัฒนา 4.0 

 คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์เฉพาะในด้านต่าง ๆ เช่น 
ความสามารถต้านหรือยับยังจุลินทรีย์ที่ก่อโรค ความสามารถในการก าจัดไนเตรท ส าหรับบ่อ
กุ้ง ฯลฯ  

 การพัฒนาสายพันธุ์และข้อมูลจุลินทรีย์ระดับโมเลกุลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสายพันธุ์จุลินทรีย์
พร้อมให้บริการสู่การยกระดับเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการศึกษา การแพทย์ การเกษตร 
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์จุลินทรีย์ วว. ภายใต้ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์จุลินทรีย์ วว. เทคโนธาน ีต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
 
7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2565-2569) 
 
8. ขอบเขตของโครงการ 
             เก็บรวบรวมเฉพาะสายพันธุ์จุลินทรีย์ของประเทศไทย ได้แก่ แบคทีเรีย ยีสต์ รา และแอคติโนมัย
ซีสต์ โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการจะเน้นไปที่มหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐ และกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก 5 อุตสาหกรรมของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
 
9. งบประมาณปี 2565 
 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 

งบด าเนินการ : ค่าวัสดุ ค่าชุดทดสอบในการตรวจสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี 
ส าหรับเครื่อง VITEX II compact  

100,000 

งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเก็บตัวอย่างเพ่ือคัดแยก 100,000 



 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
เชื้อจุลินทรีย์      

งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าเตรียมตัวอย่างในการวิเคราะห์ล าดับเบส ประกอบด้วย 
ค่าสกัดสารพันธุกรรม, ค่าท าให้สารพันธุกรรมบริสุทธิ์, ค่า
การเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมและค่าศึกษาล าดับเบส     

100,000 

รวม  300,000  
หมายเหตุ  แหล่งงบประมาณที่ใช้เป็นงบประมาณประจ าปี 2565 ด าเนินการส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก สกสว. 
แต่ยังไมไ่ดร้ับการจดัสรร 

 
 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ส ารวจและคัดแยกจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย จ านวน 100 สายพันธุ์ 
2. เก็บรวบรวมจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย จ านวน 100 สายพันธุ์ ณ ศูนย์จุลินทรีย์ วว.   

 
11. การประเมินผล   

1. จ านวนสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่ท าการเก็บรักษาเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ ศูนย์จุลินทรีย์ วว.  
 

---------------------------------------------------------------- 
 



โครงการตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ ธนาคารเชื้อพันธุกรรมสาหร่ายเพ่ือการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมชีวภาพ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในฐานะหน่วยงานของประเทศ ที่มี

ผลงานวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการให้บริการในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสาหร่ายน้้าจืดขนาด

เล็กแก่ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความส้าคัญของสาหร่ายขนาดเล็กที่มี

บทบาทในด้านต่างๆ มากขึ้นตามล้าดับ วว. จึงเป็นหน่วยงานแห่งเดียวในประเทศที่มีการด้าเนินงานในด้านนี้

อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดตั้งคลังเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่าย (TISTR Algae Culture Collection, TISTR 

ACC) ซึ่งในปัจจุบันมีการรวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์สาหร่ายน้้าจืดขนาดเล็ก (freshwater microalgae) 

จากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศพร้อมทั้งจัดท้าฐานข้อมูล กว่า 1,200 สายพันธุ์ มีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง 

วิเคราะห์ และทดสอบ ภายใต้การด้าเนินงานของศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ (ศคช.) ที่ส้าคัญและโดด

เด่น คือ วว. มีระบบการเพาะเลี้ยงสาหร่ายระดับขยายกลางแจ้งต้นแบบ ตั้งแต่ขนาด 100-400,000 ลิตร ซึ่ง

ระบบการเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่องและครบวงจร ปริมาตรรวม 400,000 ลิตร  

ด้วยศักยภาพการใช้ประโยชน์จากสาหร่ายในด้านต่างๆ และความพร้อมของ วว. ในการด้าเนินงาน

ด้านสาหร่ายน้้าจืดขนาดเล็กอย่างครบวงจร มีผลงานและได้รับความเชื่อถือจากภาคเอกชนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการประเมินผลการด้าเนินงานรัฐวิสาหกิจ จึงมีข้อแนะน้าให้ วว. ให้

ความส้าคัญต่อการวิจัย พัฒนาด้านสาหร่าย ซึ่งเป็นสาขาที่ วว. มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งใน

และต่างประเทศ ดังรูปที่ 1 

อย่างไรก็ตามในขณะที่มีความต้องการจากภาคเอกชนที่จะใช้บริการด้านสาหร่ายโดยเฉพาะงาน

บริการวิจัยและพัฒนาอยู่มาก แต่เนื่องจากข้อจ้ากัดเรื่องสถานที่ บุคคลากร ท้าให้ วว. ไม่สามารถด้าเนินการ

เพ่ือตอบสนองตามความต้องการของภาคเอกชนได้เพ่ือเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานทรัพยากร

ชีวภาพสาหร่ายจากศักยภาพที่มีอยู่ วว.พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน วว. จึงมีความ

ประสงค์ที่จะยกระดับงานวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการด้านสาหร่าย โดยการจัดตั้งศูนย์ความ

เป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. (TISTR Algal Excellent Center, TISTR AEC) ในระยะแรก (2556-2561) และ

ขยายผลการด้าเนินงานเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 

ในระยะที่ 2 (2562-2566) เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (R&I strategic priority) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้าน อาหาร 

เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และพลังงาน 



 

รูปที่ 1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. (TISTR Algal Excellent Center, TISTR AEC) เพ่ือเป็นการ

พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากฐานทรัพยากรชีวภาพสาหร่ายจากศักยภาพที่มีอยู่ วว. พร้อมทั้ง

ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน 

3. วัตถุประสงค์ 
         3.1 เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องจากการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายที่มีความพร้อมด้าน

ห้องปฏิบัติการวิจัย ครุภัณฑ์ โรงงานต้นแบบ และคลังทรัพยากรสาหร่ายไม่น้อยกว่า 1,200 สายพันธุ์ พร้อมทั้ง

ด้าเนินการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการ/เทคโนโลยี นวัตกรรม และการ

บริการที่เก่ียวข้องกับสาหร่ายแก่ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม 

      3.2 การวิจัยและพัฒนาสารมูลค่าสูงจากสาหร่ายเพ่ือการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น เกษตร อาหาร 

เภสัช พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

        3.3 เป็นกลไกการท้างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชนและเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ พร้อมทั้งร่วมต่อยอดงานวิจัย พัฒนากับภาคเอกชนที่มีความต้องการลงทุน ทั้งใน

รูปแบบของโครงการบริการวิจัยและโครงการความร่วมมือ 

   3.4 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomics)  บนพื้นฐานของความหลากหลายทางชีวภาพ
และคลังทรัพยากรสาหร่ายของ วว. 



 
 
 
4. เป้าหมาย 

ยกระดับงานวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการด้านสาหร่าย ผ่านการจัดตั้งศูนย์ความเป็น

เลิศด้านสาหร่าย วว. (TISTR Algal Excellent Center, TISTR ALEC) ในระยะแรก (2556-2561) และขยาย

ผลการด้าเนินงานเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายเพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ  ใน

ระยะที่ 2 (2562-2566) เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (R&I strategic priority) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้าน อาหาร 

เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และพลังงาน 

 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 เทคโนธานี อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 
 
7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2565-2569) 
 
8. ขอบเขตของโครงการ 

8.1 การใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องจากการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายที่มีความพร้อมด้าน
ห้องปฏิบัติการวิจัย ครุภัณฑ์ โรงงานต้นแบบ และคลังทรัพยากรสาหร่ายไม่น้อยกว่า 1 ,200 สายพันธุ์ 
พร้อมทั้งด้าเนินการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตผลิตภัณฑ์ กระบวนการ/เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และการบริการที่เกี่ยวข้องกับสาหร่ายแก่ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง 
หรือเทคโนโลยี 

8.2 การวิจัยและพัฒนาสารมูลค่าสูงจากสาหร่ายเพ่ือการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ เช่น เกษตร อาหาร 
เภสัช พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 5 ผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการ 

8.3 การท้างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชนและเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า 2 เครือข่าย 

 
9. งบประมาณปี 2565  



 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบด้าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าวิเคราะห์ล้าดับเบสเพื่อระบุสายพันธ์ุของสาหร่าย  100,000 

 ค่าสารเคมี (เพาะเลีย้งสาหร่าย, วิเคราะหส์ารพิษไมโครซสิติน, 
วิเคราะห์น้า้มันและสารมลูค่าสูง) ชุด kit, สารมาตรฐาน  

100,000 

 อุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในระดับห้องปฏิบตัิการและ
ระดับกลางแจ้ง (ถังคาร์บอย, ตู้เพาะเลีย้งสาหร่าย 

100,000 

รวม  300,000  

หมายเหตุ  แหล่งงบประมาณที่ใช้เป็นงบประมาณประจ้าปี ท่ีศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่ายได้รับจัดสรร 

 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดและสร้างอุตสาหกรรมใหม่ด้านเทคโนโลยีจากพืชเศรษฐกิจ

ชนิดใหม่ ได้แก่ การผลิตสารมูลค่าสูงจากสาหร่าย การพัฒนาอาหารสัตว์น้้าวัยอ่อนจากสาหร่ายขนาดเล็ก การ

พัฒนาปุ๋ยชีวภาพยุคใหม่ โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนประมาณ  25,000 ล้านบาท (ที่มา : ศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส้านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร) 

1) อุตสาหกรรมการผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย ประเทศไทยมีศักยภาพในการเพ่ิมยอดขาย
ผลิตภัณฑ์สาหร่าย (โปรตีนทดแทน อาหารเสริม การเกษตร) คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
5,000 ล้านบาท ทั้งเพ่ือจ้าหน่ายภายในประเทศและส่งออกไปยังภูมิภาคอาเซียน  

2) กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตสาหร่าย 1,000 ล้านบาท ก่อให้เกิด
มูลค่าทางธุรกิจต่อเนื่อง  

3) ผลักดันให้ไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้น้าในการผลิตสาหร่ายเชิงพาณิชย์ในการสร้างเศรษฐกิจ
เกิดใหม่บนฐานทรัพยากรของประเทศ  และการสร้างขีดความ สามารถให้เข้าไปครอง
ตลาดด้าน Modern Agriculture และ Biocosmetics ซึ่งเป็นตลาดที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
มากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี  

4) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์การผลิตทางด้านการเกษตร เช่น การผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ 1,500 ล้านบาทต่อปี   

5) ยกระดับความก้าวหน้าทางด้านวิจัยด้านเพ่ิมมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติของไทยผ่านการ
ด้าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย วว. (TISTR ALEC) ที่ด้าเนินการใน
ลักษณะ ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent center) และ ศูนย์บ่มเพาะทางเทคโนโลยี 
Incubation center เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพมูลค่าทรัพยากรและและลดค่าใช้จ่ายใน
การน้าเข้าเทคโนโลยีอย่างยั้งยืน 
 

11. การประเมินผล   
     ตามระบบประเมินผลการวิจัย 



---------------------------------------------------------------- 
 



โครงการตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

------------------------------------------ 
 
1. ชื่อโครงการ การอนุรักษ์พันธุกรรมต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

“มเหสักข์” เป็นต้นสักที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีอายุมากกว่า 1,500 ปี ความสูง 47 เมตร ขนาด
เส้นรอบวงต้นประมาณ 10 เมตร ปัจจุบันมเหสักข์ ตั้งอยู่ในเขตวนอุทยานสักใหญ่ บ้านปางเกลือ ต้าบลน้้าไคร้ 
อ้าเภอน้้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมาร ทรงมีรับสั่งให้อนุรักษ์
พันธุกรรมไว้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “มเหสักข”์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 
 “สักสยามินทร์” ต้นสักสองต้น ปัจจุบันอยู่ที่หน้าที่ท้าการอ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้นสักที่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้น้ามาปลูกไว้ เมื่อคราวเสด็จประพาสหัว
เมืองฝ่ายเหนือ ปี พ.ศ. 2444 ปัจจุบันต้นสักทั้งสองมีอายุไม่น้อยกว่า 109 ปี และเมื่อศึกษาลายพิมพ์ดีเอนเอ 
พบว่ามีสายพันธุ์สืบทอด หรือเป็นต้นลูกมาจากมเหสักข์ 
 ทั้งมเหสักข์ และ สักสยามินทร์ ได้รับพระราชทานให้มีการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย
การด้าเนินงานของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพ่ือที่จะน้าไปปลูกอนุรักษ์ พัฒนา และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นหนึ่งในคณะกรรมการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
เพ่ือให้การด้าเนินงานสอดคล้องตามแนวทางการด้าเนินงานของ อพ.สธ. ในกิจกรรมด้านการปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช วว. จึงได้จัดตั้งโครงการปลูกอนุรักษ์พันธุกรรมสัก โดยให้หน่วยงานราชการ เอกชน นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นมเหสักข์ และ สักสยามินทร์ ที่สถานีวิจัยล้าตะคอง 
อ้าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2556 มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 20 ไร่ จ้านวน 2,000 ต้น ปัจจุบัน
แปลงปลูกทั้งมเหสักข์ และ สักสยามินทร์ มีการเจริญเติบโตตามล้าดับ 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์สัก มเหสักข์ และ สักสยามินทร์  
3. เพื่อสร้างจิตส้านึกให้ประชาชน และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พรรณพืช และการใช้ทรัพยากร
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 
 



4. เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมพ้ืนที่ปลูกป่าและการอนุรักษ์ต้นสักในสภาพแปลงปลูก และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานีวิจัยล้าตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

พิกัด 
https://earth.google.com/web/search/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%
b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b
3%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%87/@14.77489491,101.52014592,
284.32523162a,496.46445642d,35y,115.49275567h,0t,0r/data=CigiJgokCWsQjihHEC1AEXxMLpYS-
yxAGQSL-0pffFlAIekqzlmhellA 

แผนที่และขนาดแปลง 

 
 
7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2565-2569) 
 
แผนการด าเนนิงานปี 2565 

 

กิจกรรม ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
 ที่ 2 

ไตรมาส 
 ที่ 3 

ไตรมาส 
 ที่ 4 

1. ก้าจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งข้าง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 
2. ใส่ปุ๋ยบ้ารุงต้น  1 ครั้ง  1 ครั้ง 



8. ขอบเขตของโครงการ 
พนักงาน ลูกจ้าง วว. หน่วยงานส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน

ทั่วไป ประมาณ 300 คน ร่วมกันปลูกต้นมเหสักข์ และ สักสยามินทร์ ที่สถานีวิจัยล้าตะคอง อ้าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2556 มีพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 20 ไร่ จ้านวน 2,000 ต้น ปัจจุบันต้นสักมีอายุ 6 ปี 
โดยสถานีวิจัยล้าตะคองเป็นผู้ดูแลรักษาแปลงปลูกสักทั้งหมด 
 
 
 
9. งบประมาณปี 2565  

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 

งบประมา
ณ (บาท) 

งบด้าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าจ้างดูแลรักษาและก้าจัดวัชพืชแปลงปลูกสัก 60,000 
 ค่าปุ๋ยบ้ารุงต้นสัก 20,000 

รวม  80,000  
หมายเหตุ  แหล่งงบประมาณที่ใช้เป็นงบประมาณประจ้าปี ท่ีสถานวีิจัยล้าตะคองไดร้ับจัดสรร 

 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ร่วมถวายความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปลูกต้นสักสายพันธุ์ 
“มเหสักข”์ และ “สักสยามินทร์” 
2. สร้างจิตส้านึกประชาชน ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
3. ท้าให้อนุรักษ์พันธุกรรมต้นสักสายพันธุ์ดี ที่ใหญ่และอายุยืนที่สุดในโลก จ้านวน 2,000 ต้น หรือคิด
เป็นพื้นที่ปลูก 20 ไร่ 
 

11. การประเมินผล   
จ้านวนต้น “มเหสักข”์ และ “สักสยามินทร์” ที่เจริญเติบโตในพ้ืนที่แปลงอนุรักษ์ 

---------------------------------------------------------------- 
 



โครงการตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

------------------------------------------ 

 

1. ชื่อโครงการ การปลูกและอนุรักษ์พรรณพืชภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังท่ี 1) 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2558 ให้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเทคโนโลยีการเกษตรเสมือนจริง เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 
โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ที่เป็นรูปธรรมซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของประเทศไทย ส าหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ 
เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเป็นการสร้างพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งจะเป็น
แหล่งรวบรวมและจัดแสดงความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาการสากล เพ่ือเป็นศูนย์
การเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การวิจัยต่อยอดบนองค์ความรู้ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-
economy) เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ปี 2561 อาคารดังกล่าวได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยและได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือน
กระจกหลังที่ 1)” ปัจจุบันภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ปลูกรวบรวมพรรณพืช โดยแบ่งตามสถานภาพ
ของสิ่งมีชีวิต ลักษณะการเจริญเติบโต ถิ่นก าเนิด และระดับวิวัฒนาการของพืช ประกอบด้วย 6 โซน ได้แก่ 
พรรณไม้หายาก พรรณไม้อิงอาศัย พรรณไม้อัลไพน์ พรรณไม้น้ า พรรณไม้ทะเลทราย และพรรณไม้
วิวัฒนาการต่ า ซึ่งยังคงด าเนินการปรับปรุงและเปิดให้เข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ การสร้าง
ความตระหนักรู้และการหาแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมของทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย 
2. เพ่ือปลูกรักษาและอนุรักษ์พรรณพืชภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1)   

 
4. เป้าหมาย 

รวบรวมและปลูกดูแลรักษาพรรณไมช้นิดต่างๆ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) 
จ านวนไม่น้อยกว่า 100 ชนิด เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพพืช ส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป 

 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 



 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานีวิจัยล าตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 พิกัด
https://earth.google.com/web/search/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b
8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2
%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%
b8%87/@14.76765681,101.51423722,280.14267911a,4598.96304972d,35y,115.4924953
9h,0t,0r/data=CigiJgokCWsQjihHEC1AEXxMLpYS-yxAGQSL-0pffFlAIekqzlmhellA 

 
7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2565-2569) 
 

8. ขอบเขตของโครงการ 
ด าเนินการรวบรวม บ ารุงรักษา และขยายพันธุ์ไม้ภายในพ้ืนที่จัดแสดง ทั้ง 6 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 จัด

แสดงไม้หายาก โซนที่ 2 จัดแสดงไม้อิงอาศัยและกล้วยไม้ โซนที่ 3 จัดแสดงไม้เขตอบอุ่น ไม้อัลไพน์ และไม้
จากยอดดอย โซนที่ 4  จัดแสดงไม้น้ า โซนที่ 5 จัดแสดงไม้ทะเลทรายและไม้อวบน้ า ที่จ าลองสภาวะแวดล้อม
เหมือนทะเลทราย โซนที่ 6 พืชวิวัฒนาการต่ า เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 
9. งบประมาณปี 2565  

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ 

(บาท) 
งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าจ้างดูแลรักษาพรรณไม้และภมูทิัศน์  

(1 คน x 9,000 บาท x 6 เดือน) 
108,000 

 ค่าต้นพรรณไม้ดอกไม้ประดับ (1 ครั้ง) 72,000 

 ค่าวัสดุทางการเกษตร 
- ปุ๋ยมูลสตัว ์
- สารเคมีป้องกันและก าจดัวัชพืช 
- อุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม มดี กรรไกรตัดกิ่ง ถัง 

20,000 

รวม  200,000  

หมายเหตุ  แหล่งงบประมาณที่ใช้เป็นงบประมาณประจ าปี ท่ีสถานวีิจัยล าตะคองไดร้ับจัดสรร 

 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 



1. ปลูกรักษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชชนิดต่าง ๆ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1)   
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพพืช ส าหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร 
และผู้สนใจทั่วไป 

 
11. การประเมินผล   
 การตรวจสอบความถูกต้องของพรรณไม้และการจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้ภายในอาคารจัดแสดงฯ 
 

---------------------------------------------------------------- 
 



โครงการตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

------------------------------------------ 

 
1. ชื่อโครงการ การปลูกและอนุรักษ์พรรณพืชภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังท่ี 2) 
 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้รับงบประมาณแผ่นดิน 
ปีงบประมาณ 2559 ก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558 โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือน าเสนอความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาหรือวิวัฒนาการการใช้ประโยชน์จากพืช ความสัมพันธ์ของวิวัฒนาการ
ระหว่างพืชกับสัตว์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร 
และผู้สนใจทั่วไป  

ปี 2561 อาคารดังกล่าวได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ จาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือน
กระจกหลังที่ 2)” ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 วว. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ  

ปัจจุบันอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) ได้ด าเนินการจัดแสดงวิวัฒนาการของพืช โดย
จัดแสดงตามรูปแบบวิวัฒนาการของพรรณไม้ในทางอนุกรมวิธานพืชสมัยใหม่ ความหลากหลายของพืช
เครื่องดื่ม พืชสมุนไพร พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์ และพืชเกียรติประวัติของไทย เพ่ือเป็นการให้ความรู้ความ
เข้าใจการใช้ประโยชน์พรรณไม้ของมนุษย์ แสดงกลุ่มพืชที่เป็นเกียรติภูมิของประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ออกแบบการจัดแสดง และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในปี 2563 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ การสร้าง
ความตระหนักรู้และการหาแนวทางในการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมของทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย 
2. เพ่ือปลูกรักษาและอนุรักษ์พรรณพืชภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2)   

 
4. เป้าหมาย  

1. ส ารวจ รวบรวม และจัดแสดงวิวัฒนาการของพืช ด าเนินการจัดแสดงรูปแบบวิวัฒนาการของ
พรรณไม้ในทางอนุกรมวิธานพืชสมัยใหม่ ให้ความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์พรรณไม้ของมนุษย์ แสดงกลุ่ม
พืชที่เป็นเกียรติภูมิของประเทศ 

 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 



 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานีวิจัยล าตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

พิกัด 
https://earth.google.com/web/search/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b
8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2
%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%
b8%87/@14.77409935,101.52024752,285.88973488a,1016.2706096d,35y,-
52.0820905h,44.99999176t,0r/data=Cp4BGnQSbgolMHgzMTFjMmEyNWEyZjYwOWQxOj
B4ZmU5NDBjYWM2NjQ4MzI1YhkysOmc-
ostQCFoke18P2FZQCoz4Liq4LiW4Liy4LiZ4Li14Lin4Li04LiI4Lix4Lii4Lil4Liz4LiV4Liw4LiE4L
it4LiHGAIgASImCiQJ6zwd0bYLLUARfeVTq5QELUAZUkk93Hh8WUAhyp1l6rB6WUA 

 
7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2565-2569) 
 
8. ขอบเขตของโครงการ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) จัดสร้างขึ้นเพ่ือการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ด้าน
วิวัฒนาการและการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพพืชในรูปแบบของนิทรรศการมีชีวิตแก่นักเรียน 
นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป โดยแบ่งพ้ืนที่การจัดแสดงออกเป็น 8 โซน คือ โซนที่ 1 จัด
แสดงพรรณพืชวิวัฒนาการต่ าและพืชใบเลี้ยงคู่โบราณ โซนที่ 2 จัดแสดงพรรณพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่ 
โซนที่ 3 จัดแสดงพรรณพืชเกียรติประวัติไทย โซนที่ 4 จัดแสดงพรรณพืชหายากและพืชเฉพาะถิ่นของไทย 
โซนที่ 5 จัดแสดงพรรณพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ โซนที่ 6 จัดแสดงพรรณพืชเครื่องดื่ม และพ้ืนที่โซนที่ 7  
และ 8 เป็นพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพพืช 

 
9. งบประมาณปี 2565  

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ 

(บาท) 
งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าจ้างดูแลรักษาพรรณไม้และภมูทิัศน์  

(1 คน x 9,000 บาท x 6 เดือน) 
108,000 



 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ 

(บาท) 
 ค่าต้นพรรณไม้ดอกไม้ประดับ (1 ครั้ง) 72,000 

 ค่าวัสดุทางการเกษตร 
- ปุ๋ยมูลสตัว ์
- สารเคมีป้องกันและก าจดัวัชพืช 
- อุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม มดี กรรไกรตัดกิ่ง ถัง 

20,000 

รวม  200,000  

หมายเหตุ  แหล่งงบประมาณที่ใช้เป็นงบประมาณประจ าปี ท่ีสถานวีิจัยล าตะคองไดร้ับจัดสรร 

 
 
 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. จัดแสดงความรู้พรรณพืชและแมลงที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการและประวัติการใช้ประโยชน์ของพืช
ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) 
2. เป็นแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกับวิวัฒนาการของพืชและแมลง ส าหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ 
เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป 

 
11. การประเมินผล   

การตรวจสอบความถูกต้องของพรรณไม้และการจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้ภายในอาคารจัดแสดงฯ 
 

---------------------------------------------------------------- 
 



โครงการตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ การปลูกและอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรและพืชพื้นบ้าน 
 
2. หลักการและเหตุผล 

สถานีวิจัยล าตะคอง (สลค.) ได้จัดสร้างสวนสมุนไพร วว. โดยได้รวบรวมและปลูกอนุรักษ์พันธุ์พืช
สมุนไพร สมุนไพรที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ และพืชพ้ืนบ้าน มากกว่า 100 ชนิด เพ่ือการวิจัยและใช้เป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ด้านพืชสมุนไพรแก่ผู้ที่สนใจ นอกจากนั้นยังได้เพ่ิมพ้ืนที่แปลงรวบรวมพันธุ์ผักพ้ืนบ้าน ไม้ผล
พ้ืนบ้าน เพ่ิมเติม เช่น ผักหวานป่า ไผ่หวาน ผักกูด มะขามเปรี้ยว มะขามป้อม มะเม่า มะหลอด ทุเรียนเทศ 
กล้วย เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในส่วนของกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรและพืชพ้ืนบ้าน  
3. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชน และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พรรณพืช และการใช้ทรัพยากร
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 

 
4. เป้าหมาย 

ปลูกอนุรักษ์และบ ารุงรักษาแปลงรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร ผักพ้ืนบ้าน ไม้ผลพ้ืนบ้าน  
 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานีวิจัยล าตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 พิกัด
https://earth.google.com/web/search/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b
8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2
%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%
b8%87/@14.76765681,101.51423722,280.14267911a,4598.96304972d,35y,115.4924953
9h,0t,0r/data=CigiJgokCWsQjihHEC1AEXxMLpYS-yxAGQSL-0pffFlAIekqzlmhellA 



 
7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2565-2569) 
 
 
แผนการด าเนนิงานปี 2565 

 
8. ขอบเขตของโครงการ 

ส ารวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร พืชพ้ืนบ้าน มาปลูกและอนุรักษ์ไว้ในพ้ืนที่ของสถานีวิจัยล า      
ตะคอง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
 
9. งบประมาณปี 2565 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 

งบประมา
ณ (บาท) 

งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าดูแลรักษาและก าจัดวัชพืช 60,000 
 ค่าปุ๋ยบ ารุงต้นไม้ 40,000 

รวม  100,00  
หมายเหตุ  แหล่งงบประมาณที่ใช้เป็นงบประมาณประจ าปี ท่ีสถานวีิจัยล าตะคองไดร้ับจัดสรร 

 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สร้างจิตส านึกประชาชน ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
2. ปลูกรักษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพร ผักพ้ืนบ้าน ไม้ผลพ้ืนบ้าน เพ่ือลดความเสี่ยงในการ
สูญพันธุ์ 
 

11. การประเมินผล   
 การจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้พ้ืนบ้านที่เก็บรวบรวมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชน 

กิจกรรม ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
 ที่ 2 

ไตรมาส 
 ที่ 3 

ไตรมาส 
 ที่ 4 

1. ดูแลรักษาพ้ืนที่สวนสมุนไพร     
2. ดูแลรักษาแปลงรวบพันธุ์มะขามป้อม มะเม่า     
3. ดูแลรักษาแปลงรวบพันธุ์พืชผักพ้ืนบ้าน     



---------------------------------------------------------------- 



 

1 
 

โครงการตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
------------------------------------------ 

1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมการปลูกพืชป่ากินได้ในบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยโดยรอบสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 
 

2. หลักการและเหตุผล 

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อยู่ภายใต้การด าเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานสนอง
พระราชด ารึสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ภายใต้การด าเนินงานตามกรอบการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) ในฐานะที่
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชมีพ้ืนที่ป่าเขตร้อนในความดูแลประมาณ 48,800 ไร่ และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงประกอบกับมีชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบพ้ืนที่ของสถานีฯ ท าให้มีการเข้ามาลักลอบหาของป่าโดยเฉพาะ
ผักหวาน ซึ่งเป็นพืชที่นิยมรับประทานและมีมูลค่าสูง รวมทั้งพืชผักพ้ืนบ้านอื่นๆ เช่น ติ้ว มะกอก ชมวง อันเป็นการ
รบกวนระบบนิเวศธรรมชาติที่อยู่ภายใต้การศึกษาวิจัยพฤติกรรมของสัตว์ป่าหลายชนิด และราษฎรอาจได้รับอันตราย
ทั้งจากสัตว์มีพิษและอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในป่าได้ 

นอกจากนี้ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชยังได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล (Man and 
Biosphere Reserve: MAB) ขององค์การยูเนสโก ในปี 2519 มีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และแนวทางของ 
MAB อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการวิจัย การให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยเฉพาะการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลิมาส าหรับโครงการมนุษย์และชีวมณฑลและเครือข่ายโลกของพ้ืนที่
สงวนชีวมณฑล (2016-2025)  ตามผลลัพท์ A7 พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งนิเวศบริการ 
กิจกรรมที่ A7.3. ด าเนินโครงการเพ่ือการป้องกัน จัดการ และส่งเสริมชนิดพันธุ์และสายพันธุ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม และสนับสนุนบทบาทของนิเวศบริการ 

ประกอบกับสถานีฯ ได้ด าเนินการสนับสนุนการด าเนินให้บรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอีกทางหนึ่ง การส่งเสริมการปลูกพืชป่า
กินได้ในบ้านเรือนราษฎร จึงเป็นกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จ านวน 3 เป้าหมาย ได้แก่  
เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย และเป้าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศทางบก 

 ดังนั้น สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช มีภารกิจการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือส่งเสริมแผนแม่บท 
อพ.สธ. ระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) จึงไดจ้ัดท าโครงการ “การส่งเสริมการ
ปลูกพืชป่ากินได้ในบ้านเรือนราษฎร ตามกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยท าการ
เพาะพันธุ์พืชกินได้ชนิดๆ ต่างๆ ที่อยู่ในป่าน าไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบสถานีฯ ท าการปลูกในบริเวณ
ครัวเรือน อันเป็นการลดการพ่ึงพาการหาของป่าจากพ้ืนที่ป่าธรรมชาติซึ่งเป็นการรบกวนระบบนิเวศของพืชและ
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สัตว์ป่า เป็นการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการลิมาส าหรับโครงการมนุษย์และชีวมณฑลและเครือข่ายโลกของพ้ืนที่
สงวนชีวมณฑล (2016-2025) และยังเป็นการด าเนินการสนับสนุนการด าเนินให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1) เพ่ือสนองพระราชด าริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ภายใต้การด าเนินงานตามกรอบการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 
2569) 

2) เพ่ือให้ประชาชนมีพืชผักพ้ืนบ้านและสามารถเก็บหามารับประทานจากครัวเรือนได้ตลอดทั้งปีและ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหาผักพ้ืนบ้านมารับประทาน  

3) เพ่ือลดการพ่ึงพาของป่าจากป่าธรรมชาติและลดการรบกวนระบบนิเวศ   

4. กลุ่มเป้าหมาย  

ราษฎรในชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ในท้องที่อ าเภอวังน้ าเขียวและอ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งราษฎรทั่วไปที่สนใจปลูกต้นไม้  

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  

  สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (สสส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม ตั้งอยู่ที่ 1 หมู่ 9 ต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 

6. พื้นที่ด าเนินการ  

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เลขที่ 1 หมู่ 9 ต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
30370 

พิกัด  
https://earth.google.com/web/search/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8

%99%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa
%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0
%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8
%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a+Udom+Sap,+Wang+Nam+Khiao+District,+Nakhon+Ratchasima/@
14.5102491,101.9309624,385.34958951a,1018.93034476d,35y,0h,45t,0r/data=CvcBGswBEsUBCiUw
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eDMxMWMwZmExMzE1M2RhYWY6MHhlNzg3YmI5MTU1ZjcyZjBjGXqgul4_BS1AIZBzUeOUe1lAKok
B4Liq4LiW4Liy4LiZ4Li14Lin4Li04LiI4Lix4Lii4Liq4Li04LmI4LiH4LmB4Lin4LiU4Lil4LmJ4Lit4Lih4Liq4Li
w4LmB4LiB4Lij4Liy4LiKIFVkb20gU2FwLCBXYW5nIE5hbSBLaGlhbyBEaXN0cmljdCwgTmFraG9uIFJhd
GNoYXNpbWEYAiABIiYKJAkqx8pAiY8tQBEhp-PCoYktQBkV3vxKiGFZQCGe6b92E2FZQCgC 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2565-2569) 
 
 

8. ขอบเขตของโครงการ 

การเพาะเมล็ดผักหวานและพืชพ่ีเลี้ยง โดยให้มีสัดส่วนพืชพ่ีเลี่ยง 1 ต้น ต่อเมล็ดผักหวาน 10 ต้น โดยจะ
ท าการเพาะพืชพ่ีเลี้ยงจ านวน 3,000 กล้า และเพาะเมล็ดผักหวาน 30,000 กล้า ท าการแจกจ่ายเมล็ดผักหวานแก่
ราษฎรให้ไปปลูกในครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนจะได้รับการแจกกล้าไม้พืชพ่ีเลี้ยง 3 ต้น และกล้าผักหวาน 10 
กล้า เพื่อน าไปปลูกภายในครัวเรือน ในแต่ละปีจะมีครัวเรือนได้รับแจกกล้าผักหวานจ านวนทั้งสิ้น 1,000 ครัวเรือน  

9. งบประมาณโครงการปี 2564 

ใช้งบประมาณโครงการ “การบริหารและการจัดการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช” ของสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปีละ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่น
บาทถ้วน) ดังรายละเอียด ดังนี้   

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
งบด าเนินการ: ค่าใช้สอย 1) ค่าวัสดุทางการเกษตร 

- ปุ๋ยมูลสัตว ์
- ถุงเพาะช ากล้าไม้ 
- แกลบด า 
- สารเคมีป้องกันและก าจัดวัชพืช 
- อุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด กรรไกรตัด
กิ่ง ถัง 

10,000 

2) ค่าเมล็ดผักหวาน 60,000 
รวม  70,000  

หมายเหตุ  แหล่งงบประมาณที่ใช้เป็นงบประมาณประจ าปี ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชได้รับจัดสรร 
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10. ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) สนองพระราชด าริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ภายใต้การด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานตาม
แผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

2) ราษฎรมผีักพ้ืนบ้านที่สามารถเก็บได้ภายในครัวเรือนและสามารถเก็บได้ตลอดทั้งปี เป็นการช่วย
ลดคา่ใช้จ่ายในการซื้อหาผักพ้ืนบ้านมารับประทานและลดการพึ่งพาพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ 

11. การประเมินผล 

การส ารวจอัตราการรอดตายของกล้าผักหวานของแต่ละครัวเรือน 

---------------------------------------------------------------- 



โครงการตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

------------------------------------------ 

 
1. ชื่อโครงการ ส่งเสริมการปลูกพืชผักพื้นบ้าน ไม้ผลพื้นบ้าน และสมุนไพร 
 
2. หลักการและเหตุผล 

สถานีวิจัยล าตะคอง (สลค.) ภายใต้การก ากับดูแลของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (วว.) ด าเนินโครงการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตพืชผักพ้ืนบ้าน เพ่ือการ
พัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระบบการปลูก การผลิต การขยายพันธุ์ และการ
ส่งเสริมการปลูกผักพ้ืนบ้านที่มีศักยภาพให้แก่เกษตรกรที่สนใจ 

จากการที่ สลค. ได้ท าการส ารวจและรวบรวมสายพันธุ์พืชที่มีศักยภาพในการน ามาพัฒนาเป็นพืช
เศรษฐกิจเป็นจ านวนมาก รวมทั้งผักพ้ืนบ้านที่นิยมน ามารับประทานและมีจ าหน่ายตามท้องตลาดในชนบท ซึ่ง
จัดได้ว่าได้ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นจากผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในชนบท ในปี 2564 จึงมีแผนและเป้าหมายใน
การส่งเสริมการปลูกและใช้ประโยชน์จากพืชที่ได้ท าการคัดเลือก ได้แก่ มะขามป้อม มะเม่า และไผ่ รวมทั้งท า
การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการปลูกท่ีเหมาะสมให้แก่เกษตร 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาพืชพ้ืนบ้านให้เป็นพืชเศรษฐกิจ 
2. เพื่อส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์จากมะขามป้อม มะเม่า  
 

4. เป้าหมาย 
ปลูกอนุรักษ์และส่งเสริมการผลิตมะขามป้อม มะเม่า เพ่ือเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับ

เกษตรกร 
 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 สถานีวิจัยล าตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

 พิกัด
https://earth.google.com/web/search/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b
8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2
%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%



b8%87/@14.76765681,101.51423722,280.14267911a,4598.96304972d,35y,115.4924953
9h,0t,0r/data=CigiJgokCWsQjihHEC1AEXxMLpYS-yxAGQSL-0pffFlAIekqzlmhellA 

 
 
 
7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2565-2569) 
 
แผนการด าเนนิงานปี 2565 

 
8. ขอบเขตของโครงการ 

1. แปลงสาธิตการปลูกมะขามป้อม มะเม่า  
2. ท าการขยายพันธุ์ต้นมะขามป้อม มะเม่า เพ่ือส่งเสริมให้กับเกษตรกร 

 
9. งบประมาณปี 2565 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ 

(บาท) 
งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าวัสดุส าหรับการขยายพันธุ์ 25,000 
 ค่าปุ๋ยอินทรีย์ส าหรับบ ารุงต้น 25,000 

รวม      50,000  
หมายเหตุ  แหล่งงบประมาณที่ใช้เป็นงบประมาณประจ าปี ท่ีสถานวีิจัยล าตะคองไดร้ับจัดสรร 

 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สร้างจิตส านึกประชาชน ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
2. ปลูกรักษาและรู้จักใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 
 

11. การประเมินผล   

กิจกรรม ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
 ที่ 2 

ไตรมาส 
 ที่ 3 

ไตรมาส 
 ที่ 4 

1. แปลงสาธิตการปลูกมะขามป้อม มะเม่า     
2. การขยายพันธุ์ต้นมะขามป้อม มะเม่า      
3. การส่งเสริมต้นพันธุ์ให้กับเกษตรกร     



 การบ ารุงรักษาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกร 
---------------------------------------------------------------- 



โครงการตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

------------------------------------------ 
 
1. ชื่อโครงการ การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพด้านพืช จุลินทรีย์ และสาหร่าย เพ่ือการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ BCG model เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่าง
ยั่งยืนบนพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพด้านพืช จุลินทรีย์ และ
สาหร่าย นอกจากจะเป็นแหล่งของข้อมูลทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศแล้ง ยังเป็นการสร้างรากฐานที่ ส าคัญ
ต่อการพัฒนาแนวทางในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ก่อเกิดประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทยและประเทศชาติอย่าง
มหาศาล  

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตร
สร้างสรรค์ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ สถานีวิจัยล าตะคอง และสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เป็น
หน่วยงานที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพของประเทศ ซึ่งได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
และจัดท าฐานข้อมูลพืช จุลินทรีย์ และสาหร่าย มากกว่า 3,000 ตัวอย่าง ทั้งที่เป็นฐานข้อมูลในด้านการ
อนุรักษ์ในพ้ืนที่ก าเนิด และการอนุรักษ์นอกถิ่นก าเนิด ดังนั้น การด าเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพของประเทศความมุ่งด าเนินการให้คลอบคลุมและเป็นฐานข้อมูลที่มีเสถียรภาพต่อไปในอนาคต 

 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อการพัฒนางานฐานข้อมูลพืช จุลินทรีย์ และสาหร่าย ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยให้กับนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป 
3. การสร้างกลไกการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ และ
สาหร่าย บนพื้นฐานของข้อมูลที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ 

 
4. เป้าหมาย 

การพัฒนาฐานข้อมูลพืช เมล็ดพันธุ์พืช จุลินทรีย์ และสาหร่าย มากกว่า 300 ข้อมูล/ปี 
 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 



1. สถานีวิจัยล าตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
พิกัด
https://earth.google.com/web/search/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b
8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2
%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%
b8%87/@14.76765681,101.51423722,280.14267911a,4598.96304972d,35y,115.4924953
9h,0t,0r/data=CigiJgokCWsQjihHEC1AEXxMLpYS-yxAGQSL-0pffFlAIekqzlmhellA 

  
2. สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เลขที่ 1 หมู่ 9 ต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา 30370  
พิกัด  
https://earth.google.com/web/search/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b
8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2
%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%
b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b0
%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a+Udom+Sap,+Wang
+Nam+Khiao+District,+Nakhon+Ratchasima/@14.5102491,101.9309624,385.34958951a,
1018.93034476d,35y,0h,45t,0r/data=CvcBGswBEsUBCiUweDMxMWMwZmExMzE1M2Rh
YWY6MHhlNzg3YmI5MTU1ZjcyZjBjGXqgul4_BS1AIZBzUeOUe1lAKokB4Liq4LiW4Liy4LiZ
4Li14Lin4Li04LiI4Lix4Lii4Liq4Li04LmI4LiH4LmB4Lin4LiU4Lil4LmJ4Lit4Lih4Liq4Liw4LmB
4LiB4Lij4Liy4LiKIFVkb20gU2FwLCBXYW5nIE5hbSBLaGlhbyBEaXN0cmljdCwgTmFraG9uIF
JhdGNoYXNpbWEYAiABIiYKJAkqx8pAiY8tQBEhp-
PCoYktQBkV3vxKiGFZQCGe6b92E2FZQCgC 
 
3. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  35 ม.3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 
พิกัด 
https://earth.google.com/web/search/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b
8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1
%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%
b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%81
%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%
b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ab



%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%
b8%97%e0%b8%a8%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/@14.02261765,101.30313
84,5.63487171a,180434.04821409d,35y,359.99999999h,0.0000028t,0r/data=CrABGoUBE
n8KJTB4MzExZDc4YTg0ZmQ3NTYwNToweDdjNDRiMTNkZGU4OWQ3ODAZugopP6kWLE
AhI9biUwAuWUAqRFRoYWlsYW5kIEluc3RpdHV0ZSBvZiBTY2llbnRpZmljIGFuZCBUZWNo
bm9sb2dpY2FsIFJlc2VhcmNoIChUSVNUUikuGAIgASImCiQJUB9HdbWULUAR0-
xxkjaJLUAZnBa8kKVhWUAhXh4tszpgWUA 
 
 
 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2565-2569) 
 

แผนการด าเนนิงาน ปี 2565 
1. ด าเนินการประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูล และก าหนดแนวทางการด าเนินงานพัฒนาฐานข้มูล  
2. การรวบรวมข้อมูลและการกรอกข้อมูลลงในฐานข้อมูลกลาง 
3. ตรวจสอบข้อมูล  
4. ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงาน และแผนการพัฒนาในปีงบประมาณถัดไป 

 
8. ขอบเขตของโครงการ 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลพืช จุลินทรีย์ และสาหร่าย จ านวน 300 ตัวอย่าง/ปี ทั้งที่
เป็นฐานข้อมูลในด้านการอนุรักษ์ในพ้ืนที่ก าเนิด และการอนุรักษ์นอกถ่ินก าเนิด จัดวางรูปแบบของข้อมูลที่
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
9. งบประมาณปี 2565  

 รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
การออกแบบฐานข้อมูล 150,000 
การรวบรวมและกรอกข้อมูล 50,000 

รวม 200,000 
หมายเหตุ  แหล่งงบประมาณที่ใช้เป็นงบประมาณประจ าปี ท่ีสถานวีิจัยล าตะคองไดร้ับจัดสรร 

 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. สามารถสร้างฐานข้อมูลพืช จุลินทรีย์ และสาหร่าย ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ 



2. เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยให้กับนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไป 
3. สามารถสร้างกลไกการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช จุลินทรีย์ 
และสาหร่าย บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ 

11. การประเมินผล 
 การด าเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลพืช จุลินทรีย์ และสาหร่ายให้มีประสิทธิภาพ 

---------------------------------------------------------------- 
 



โครงการตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
------------------------------------------ 

 
1. ชื่อโครงการ ศูนย์การเรียนรู้วิวัฒนาการในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชและแมลง 
 
2. หลักการและเหตุผล 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดยสถานีวิจัยล าตะคอง เปิดให้บริการ
เข้าเยี่ยมอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) แก่
นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ปัจจุบันภายใน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1)  ได้จัดแสดงพรรณไม้ ภายใต้แนวความคิดการเล่าเรื่องราวเชิง
เนื้อหาสาระส าคัญควบคู่กับการจัดแสดงพรรณไม้จริง แบ่งตามสถานภาพของสิ่งมีชีวิต ลักษณะการ
เจริญเติบโต ถิ่นก าเนิด และระดับวิวัฒนาการของพืช ประกอบด้วย 6 โซน ได้แก่ โซน ได้แก่ พรรณไม้หายาก 
พรรณไม้อิงอาศัย พรรณไม้อัลไพน์ พรรณไม้น้ า พรรณไม้ทะเลทราย และพรรณไม้วิวัฒนาการต่ า  

ส่วนอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) ประกอบด้วยการจัดแสดง 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่ง
จัดแสดงวิวัฒนาการของพืช ด าเนินการจัดแสดงรูปแบบวิวัฒนาการของพรรณไม้ในทางอนุกรมวิธานพืช
สมัยใหม่ ให้ความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์พรรณไม้ของมนุษย์ โดยแบ่งพ้ืนที่การด าเนินงานตามประเภท
การใช้ประโยชน์ของพืช ส่วนที่สองศูนย์อนุรักษ์แมลงเขตร้อน แบ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนที่ 1 จัดแสดงแมลงมีชีวิต 
ได้แก่ ลานเปิดโล่งชมผีเสื้อเขตร้อนบินอิสระ กรงจัดแสดงตั๊กแตนกิ่งไม้ แมลงใบไม้ และตั๊กแตนต าข้าวหายาก 
และแมลงนักล่าของห่วงโซ่อาหาร ส่วนจัดแสดงแมลงวิวัฒนาการต่ าและพืชกินแมลง และกรงจัดแสดงด้วงหา
ยากของประเทศไทย พ้ืนที่ส่วนที่ 2 จัดแสดงตัวอย่างความหลากหลายของแมลง เช่น แมลงหายาก แมลงที่
เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและทางการเกษตร และแมลงที่มีความเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชน 

ผลจากจากการเปิดให้บริการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) และอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจ านวนมาก ทั้งที่เป็นกลุ่ม
นักเรียน หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างจิตส านึกให้เยาวชน 
ประชาชนทั่วไป เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือบ่มเพาะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรทรัพยากรชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน ประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป 
2. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เยาวชน ประชาชนทั่วไป เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร รู้จัก
การน าไปใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

 



4. เป้าหมาย 
กลุ่มนักเรียน หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

(เรือนกระจกหลังที่ 1) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพ และรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า 5000 คน/ปี 

 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) 

สถานีวิจัยล าตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
 พิกัด
https://earth.google.com/web/search/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b
8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2
%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%
b8%87/@14.76765681,101.51423722,280.14267911a,4598.96304972d,35y,115.4924953
9h,0t,0r/data=CigiJgokCWsQjihHEC1AEXxMLpYS-yxAGQSL-0pffFlAIekqzlmhellA 

 
7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2565-2569) 
 
แผนการด าเนนิงานปี 2565 

 
8. ขอบเขตของโครงการ 
 เตรียมความพร้อมด้านพันธุ์พืช แมลง ตัวอย่างแห้ง นิทรรศการ ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือน
กระจกหลังที่ 1) และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) เพ่ือรองรับการเข้ามาเยี่ยมชมของ
ประชาชน 
 

กิจกรรม ไตรมาส 
ที่ 1 

ไตรมาส 
 ที่ 2 

ไตรมาส 
 ที่ 3 

ไตรมาส 
 ที่ 4 

1.การเยี่ยมชมอาคารเฉลิมพระเกยีรติ (เรือนกระจกหลังที่ 1) 1000 คน 1500 คน 1500 คน 1000 คน 
2.การเยี่ยมชมอาคารเฉลิมพระเกยีรติ (เรือนกระจกหลังที่ 2) 1000 คน 1500 คน 1500 คน 1000 คน 
3.นิทรรศการประจ าปเีกี่ยวกับพืชหรือแมลง (1 ครั้ง/ปี) - - 1 ครั้ง - 



9. งบประมาณปี 2565 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 งบประมาณ 

(บาท) 
งบด าเนินการ : ค่าใช้สอย ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยส าหรับเป็นวิทยากรให้ความรู ้

(1 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน) 
216,000 

 ค่าวัสดสุ าหรับการสาธิตและให้ความรู ้
 

84,000 

รวม  300,000 

หมายเหตุ  แหล่งงบประมาณที่ใช้เป็นงบประมาณประจ าปี ท่ีสถานวีิจัยล าตะคองไดร้ับจัดสรร 

 
 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ให้กับกลุ่มนักเรียน 
หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า 5000 คน/ปี 
 
11. การประเมินผล   
 จ านวนนักเรียน หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
วิวัฒนาการในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชและแมลง ไม่น้อยกว่า 5000 คน/ปี 

---------------------------------------------------------------- 
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โครงการตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
------------------------------------------ 

1. ช่ือโครงการ ส่งเสริมการปลูกพืชป่ากินได้ในบ้านเรือนราษฎรที่อาศัยโดยรอบสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช 
 

2. หลักการและเหตุผล 

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อยู่ภายใต้การด าเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานสนอง
พระราชด ารึสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ภายใต้การด าเนินงานตามกรอบการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) ในฐานะที่
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชมีพ้ืนที่ป่าเขตร้อนในความดูแลประมาณ 48,800 ไร่ และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงประกอบกับมีชุมชนที่ตั้งอยู่โดยรอบพ้ืนที่ของสถานีฯ ท าให้มีการเข้ามาลักลอบหาของป่าโดยเฉพาะ
ผักหวาน ซึ่งเป็นพืชที่นิยมรับประทานและมีมูลค่าสูง รวมทั้งพืชผักพ้ืนบ้านอื่นๆ เช่น ติ้ว มะกอก ชมวง อันเป็นการ
รบกวนระบบนิเวศธรรมชาติที่อยู่ภายใต้การศึกษาวิจัยพฤติกรรมของสัตว์ป่าหลายชนิด และราษฎรอาจได้รับอันตราย
ทั้งจากสัตว์มีพิษและอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในป่าได้ 

นอกจากนี้ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชยังได้รับการประกาศให้เป็นพ้ืนที่สงวนชีวมณฑล (Man and 
Biosphere Reserve: MAB) ขององค์การยูเนสโก ในปี 2519 มีการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และแนวทางของ 
MAB อย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการวิจัย การให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
โดยเฉพาะการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลิมาส าหรับโครงการมนุษย์และชีวมณฑลและเครือข่ายโลกของพ้ืนที่
สงวนชีวมณฑล (2016-2025)  ตามผลลัพท์ A7 พ้ืนที่สงวนชีวมณฑลได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งนิเวศบริการ 
กิจกรรมที่ A7.3. ด าเนินโครงการเพ่ือการป้องกัน จัดการ และส่งเสริมชนิดพันธุ์และสายพันธุ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และวัฒนธรรม และสนับสนุนบทบาทของนิเวศบริการ 

ประกอบกับสถานีฯ ได้ด าเนินการสนับสนุนการด าเนินให้บรรลุ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอีกทางหนึ่ง การส่งเสริมการปลูกพืชป่า
กินได้ในบ้านเรือนราษฎร จึงเป็นกิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จ านวน 3 เป้าหมาย ได้แก่  
เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย และเป้าหมายที่ 15: การใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศทางบก 

 ดังนั้น สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช มีภารกิจการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม เพ่ือส่งเสริมแผนแม่บท 
อพ.สธ. ระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) จึงไดจ้ัดท าโครงการ “การส่งเสริมการ
ปลูกพืชป่ากินได้ในบ้านเรือนราษฎร ตามกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยท าการ
เพาะพันธุ์พืชกินได้ชนิดๆ ต่างๆ ที่อยู่ในป่าน าไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบสถานีฯ ท าการปลูกในบริเวณ
ครัวเรือน อันเป็นการลดการพ่ึงพาการหาของป่าจากพ้ืนที่ป่าธรรมชาติซึ่งเป็นการรบกวนระบบนิเวศของพืชและ
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สัตว์ป่า เป็นการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการลิมาส าหรับโครงการมนุษย์และชีวมณฑลและเครือข่ายโลกของพ้ืนที่
สงวนชีวมณฑล (2016-2025) และยังเป็นการด าเนินการสนับสนุนการด าเนินให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ 
  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1) เพ่ือสนองพระราชด าริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ภายใต้การด าเนินงานตามกรอบการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 
2569) 

2) เพ่ือให้ประชาชนมีพืชผักพ้ืนบ้านและสามารถเก็บหามารับประทานจากครัวเรือนได้ตลอดทั้งปีและ
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อหาผักพ้ืนบ้านมารับประทาน  

3) เพ่ือลดการพ่ึงพาของป่าจากป่าธรรมชาติและลดการรบกวนระบบนิเวศ   

4. กลุ่มเป้าหมาย  

ราษฎรในชุมชนที่อยู่โดยรอบสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ในท้องที่อ าเภอวังน้ าเขียวและอ าเภอปัก
ธงชัย จังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งราษฎรทั่วไปที่สนใจปลูกต้นไม้  

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  

  สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช (สสส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม ตั้งอยู่ที่ 1 หมู่ 9 ต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 

6. พื้นที่ด าเนินการ  

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช เลขที่ 1 หมู่ 9 ต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา 
30370 

พิกัด  
https://earth.google.com/web/search/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8

%99%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%aa
%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0
%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8
%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a+Udom+Sap,+Wang+Nam+Khiao+District,+Nakhon+Ratchasima/@
14.5102491,101.9309624,385.34958951a,1018.93034476d,35y,0h,45t,0r/data=CvcBGswBEsUBCiUw
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eDMxMWMwZmExMzE1M2RhYWY6MHhlNzg3YmI5MTU1ZjcyZjBjGXqgul4_BS1AIZBzUeOUe1lAKok
B4Liq4LiW4Liy4LiZ4Li14Lin4Li04LiI4Lix4Lii4Liq4Li04LmI4LiH4LmB4Lin4LiU4Lil4LmJ4Lit4Lih4Liq4Li
w4LmB4LiB4Lij4Liy4LiKIFVkb20gU2FwLCBXYW5nIE5hbSBLaGlhbyBEaXN0cmljdCwgTmFraG9uIFJhd
GNoYXNpbWEYAiABIiYKJAkqx8pAiY8tQBEhp-PCoYktQBkV3vxKiGFZQCGe6b92E2FZQCgC 

7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2565-2569) 
 
 

8. ขอบเขตของโครงการ 

การเพาะเมล็ดผักหวานและพืชพ่ีเลี้ยง โดยให้มีสัดส่วนพืชพ่ีเลี่ยง 1 ต้น ต่อเมล็ดผักหวาน 10 ต้น โดยจะ
ท าการเพาะพืชพ่ีเลี้ยงจ านวน 3,000 กล้า และเพาะเมล็ดผักหวาน 30,000 กล้า ท าการแจกจ่ายเมล็ดผักหวานแก่
ราษฎรให้ไปปลูกในครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนจะได้รับการแจกกล้าไม้พืชพ่ีเลี้ยง 3 ต้น และกล้าผักหวาน 10 
กล้า เพื่อน าไปปลูกภายในครัวเรือน ในแต่ละปีจะมีครัวเรือนได้รับแจกกล้าผักหวานจ านวนทั้งสิ้น 1,000 ครัวเรือน  

9. งบประมาณโครงการปี 2564 

ใช้งบประมาณโครงการ “การบริหารและการจัดการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช” ของสถานีวิจัย
สิ่งแวดล้อมสะแกราช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ปีละ 70,000 บาท (เจ็ดหมื่น
บาทถ้วน) ดังรายละเอียด ดังนี้   

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
งบด าเนินการ: ค่าใช้สอย 1) ค่าวัสดุทางการเกษตร 

- ปุ๋ยมูลสัตว ์
- ถุงเพาะช ากล้าไม้ 
- แกลบด า 
- สารเคมีป้องกันและก าจัดวัชพืช 
- อุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น จอบ เสียม มีด กรรไกรตัด
กิ่ง ถัง 

10,000 

2) ค่าเมล็ดผักหวาน 60,000 
รวม  70,000  

หมายเหตุ  แหล่งงบประมาณที่ใช้เป็นงบประมาณประจ าปี ที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชได้รับจัดสรร 
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10. ประโยชน์ที่ได้รับ 
1) สนองพระราชด าริตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) ภายใต้การด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานตาม
แผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

2) ราษฎรมผีักพ้ืนบ้านที่สามารถเก็บได้ภายในครัวเรือนและสามารถเก็บได้ตลอดทั้งปี เป็นการช่วย
ลดคา่ใช้จ่ายในการซื้อหาผักพ้ืนบ้านมารับประทานและลดการพึ่งพาพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ 

11. การประเมินผล 

การส ารวจอัตราการรอดตายของกล้าผักหวานของแต่ละครัวเรือน 

---------------------------------------------------------------- 



โครงการตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

------------------------------------------ 

 
1. ชื่อโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ 
 
2. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาบุคลากรวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีเกษตร โดยใช้แนวทางการศึกษา
บนพ้ืนฐานการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิตและการท างาน ร่วมกับการสร้างความตระหนักถึง
ผลกระทบจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ต่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ เป็นหนึ่งภารกิจที่
จ าเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังความคิดเชิงวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพให้กับ
นักเรียนและเยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศ ด้วยการสร้างกิจกรรมเพ่ิมพูนประสบการณ์การเรียนรู้ (Enrichment 
program) ที่มีความยืดหยุ่นตามความสนใจและความถนัดของเยาวชน เพ่ือให้สามารถสร้างนักวิจัยและ
นักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนนักเทคโนโลยี ที่มีความสนใจงานทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และเป็นก าลังส าคัญของประเทศในการพัฒนาและ
สร้างสรรค์นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพต่อไปในอนาคต ทั้งนี้สถานีวิจัยล าตะคอง ได้วางแผนการ
จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืช
ให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสใกล้ชิดและเรียนรู้กระบวนการวิจัยกับนักวิจัยโดยตรง เพ่ือให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ ต่อยอดไปใช้ได้จริงในอนาคต 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเข้าใจและสนใจงานทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่มีบทบาท
ส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศบนบนองค์ความรู้ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-economy) 
ตลอดจนมีความเข้าใจและสนใจในวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงนักวิจัย 
2. เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ที่มีความสนใจและเข้าใจงานทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
และสามารถพัฒนาเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและทั่วโลก 
3. การสร้างกลไกการส่งเสริมและการบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นเยาว์ ที่สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 และในยุคประเทศไทย 4.0 ทางด้านพฤกษศาสตร์และการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมพืช 

 
4. เป้าหมาย 

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนในพ้ืนที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
จ านวน 40 คน พร้อมทั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง 10 คน 



 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 
 
 
6. สถานที่ด าเนินการ 

สถานีวิจัยล าตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
พิกัด
https://earth.google.com/web/search/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b
8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2
%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%95%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%
b8%87/@14.76765681,101.51423722,280.14267911a,4598.96304972d,35y,115.4924953
9h,0t,0r/data=CigiJgokCWsQjihHEC1AEXxMLpYS-yxAGQSL-0pffFlAIekqzlmhellA 

 
7. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

ระยะเวลาโครงการ 5 ปี (2565-2569) 
 

แผนการด าเนนิงาน ปี 2565 
1. ด าเนินการประชุมเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ หลักสูตร และก าหนดทิศทางในการจัดกิจกรรม  
2. ด าเนินการประชุมสรุปแผนและมอบหมายงานการจัดกิจกรรมค่าย ก าหนดวันจัดกิจกรรม 
3. ด าเนินกิจกรรมค่าย ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน  
4. ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงาน และแผนการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณถัดไป 

 
8. ขอบเขตของโครงการ 

1. กิจกรรม พฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ 
2. กิจกรรม ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชในสถานีวิจัยล าตะคอง 
3. กิจกรรม การเตรียมตัวอย่างและการเก็บรักษาตัวอย่างพืช  
4. กิจกรรม การขยายพันธุ์พืชเพ่ือการอนุรักษ์ 
5. กิจกรรม เมล็ดพันธุ์มีชีวิต 

 
9. งบประมาณปี 2565 

 รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
ค่าตอบแทนวิทยากร 5,000 



 รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
ค่าเอกสาร 5,000 
ค่าเช่ารถ และน้ ามันเชื้อเพลิง 5,000 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 25,000 
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม 5,000 
ค่าวัสดุในการเตรียมตัวอย่างพืช ต้นพืช เมล็ดพันธุ์ 5,000 

รวม 50,000 
หมายเหตุ  แหล่งงบประมาณที่ใช้เป็นงบประมาณประจ าปี ท่ีสถานวีิจัยล าตะคองไดร้ับจัดสรร 

 
 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถสร้างเครือข่ายนักวิจัย กับโรงเรียน ครูและเยาวชนที่สนใจทางด้านพฤกษศาสตร์ การอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชของไทย ให้สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และ
กระบวนการวิจัยที่เก่ียวข้องกับสายงานด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นการเสริมสร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีการ
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและปลูกจิตส านึกให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้
และนวัตกรรม เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเยาวชนผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้สามารถต่อยอดงานวิจัย
ทางด้านพฤกษศาสตร์ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชของไทย ให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 
11. การประเมินผล 
 การด าเนินการจัดกิจกรรมค่ายฯ เพื่อปลูกจิตส านึกอนุรักษ์ให้แก่เยาวชน 

---------------------------------------------------------------- 
 


